Majowe wydanie Dzikiego Życia już dostępne
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się majowe wydanie. Tematem
przewodnim numeru jest działalność Vandany Shivy, indyjskiej działaczki na rzecz środowiska.
Kup najnowszy numer Miesięcznika Dzikie Życia – właśnie ukazało się majowe wydanie.
Tematem przewodnim numeru jest działalność Vandany Shivy, indyjskiej działaczki na
rzecz środowiska.
Numer majowy prezentuje tematy dotyczące: Vandany Shivy i jej działalności na rzecz wolności
nasion, dalsze losy nowelizacji przepisów ustawy o ochronie przyrody i masowej wycinki drzew,
permakultury, przestrzeni i zwierząt w miastach.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz w majowym numerze:
„Pseudoekolodzy” Grzegorz Bożek
„Podążając śladami Gandhiego” wywiad z Vandaną Shivą
„Prawdziwa twarz wzrostu” Vandana Shiva
„Vandana Shiva – wszyscyśmy ziarnem” Dorota Bielska
„Sejm łata szkodliwe prawo – czy ochroni drzewa?” Krzysztof A. Worobiec
„Matki Polski w obronie drzew” wywiad z Cecylią Malik i Anną Grajewską
„Etos współczesnego człowieka wobec lasu” Wojciech „Lutygozd” Wochna
„Współczesne tendencje w projektowaniu przestrzeni dla edukacji ekologicznej w
miastach” Kasper Jakubowski
„Miasto Cudów” Dagmara Stanosz
„Konflikty są nieuniknione” wywiad z Krzysztofem Dudkiem
„Czym jest permakultura” Andrzej Młynarczyk, Monika Podsiadła
„Rdzenna Dusza na Dzikich Ścieżkach” wywiad z Paulem Huttenhowerem
„Złość” Ryszard Kulik
„Kogo pożegnaliśmy w 2016 roku” prof. Piotr Skubała
„Jak dogadać się z deweloperem” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 9 maja oraz w salonach Empik i Garmond Press od 12 maja. Zapraszamy do lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, Redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo opisuje
problemy ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Popularyzujemy ideę ochrony dzikiego życia. Ujawniamy kto i z jakich

Majowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne

1

pobudek niszczy przyrodę. Mamy własne zdanie.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze i
prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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